
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 11 januari 2019 
 
 

Proost op het nieuwe jaar! 

 

Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2019!  
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Mededelingen 

Open dagen. 
U bent op zoek naar een basisschool voor uw kind dan bent u             
van harte welkom op deze 
open dagen. Deze staan gepland op: 

● Donderdagavond 31 januari tussen 19.00 uur en 21.00        
uur 

● Vrijdag 1 februari tussen 8.30 uur en 17.00 uur 
● Zaterdag 2 februari tussen 10.00 uur en 13.00 uur 

 
Uiteraard staat het u vrij om buiten deze open dagen om een            
afspraak met ons te maken. Een voordeel hiervan is dat wij wat meer tijd voor u beschikbaar                 
hebben en u kunt de school in werk zien tijdens een normale schooldag. 
 
Afspraak maken kan telefonisch of via de mail. 
Telefonisch: 0174-527143 vraag naar Ilse Wubben of Sjaak Pex 
Mailadres: info@achtsprong.wsko.nl  
 

Nieuwbouw - verbouw WSKO De Achtsprong 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u in geïnformeerd over de nieuwbouw - verbouw van 
onze school. In het kort nog even de belangrijkste info uit dit bericht.  
In de Gemeente Westland is in het jaar 2017 en 2018 de onderwijshuisvesting in kaart 
gebracht. N.a.v. deze inventarisatie zijn plannen gemaakt voor de komende jaren. Zo is er  
ook kritisch gekeken naar de twee Achtsprong gebouwen (Sportlaan en Achterlaantje). 
Eindconclusie: Beide gebouwen zijn verouderd en er moet de komende jaren flink worden 
geïnvesteerd om de gebouwen een moderne uitstraling te geven. Vandaar dat wij achter de 
schermen het afgelopen jaar met Gemeente, ons schoolbestuur WSKO, Kinderopvang de 
Lange Keizer in gesprek zijn gegaan. Al snel kwamen wij gezamenlijk op het idee om van  
het gebouw Sportlaan een  kindcentrum te maken waar alle groepen 1 t/m 8 inclusief alle  
vormen van kinderopvang zijn gehuisvest. We nemen hierdoor afscheid van het gebouw 
Achterlaantje. Wij kunnen ons voorstellen dat na lezen van dit stukje u enorm veel vragen  
heeft. Deze vragen hebben wij natuurlijk ook. Wij hebben besloten om eerst het officiële 
besluit van de Gemeenteraad af te wachten.  
De vergadering waarin dit besluit wel of niet wordt genomen staat gepland op dinsdag 22 
januari. Best wel even spannend!!!!! 
Tijdens deze raadsvergadering zijn wij aanwezig op de publieke tribune. Indien men positief 
besluit dan zullen wij direct via onze schoolapp een berichtje naar u sturen. (Mobiele 
telefoon deze avond gereed houden deze avond!!!!!!) 
Tenslotte: 
Er is absoluut geen reden tot onrust. We gaan iets moois realiseren in De Lier. Een 
schoolgebouw gericht op de toekomst waarbij kinderen, team en ouders zich prettig zullen 
voelen.  
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Ouder-enquête  
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. 
Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden, is uw mening voor ons van belang. 
Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en 
 plezierig vindt aan onze school, en op welke punten verbetering plaats zou kunnen vinden, 
hebben wij gisteren een mail verzonden met het verzoek om een ouderenquête in te vullen.  
Het vraagt 5 á 10 minuten van uw tijd. Kunnen wij op u rekenen??????? 
Alvast heel hartelijk dank. De uiteindelijke resultaten van de enquête zullen wij bespreken 
in ons team, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Hierna zullen wij in  
onze nieuwsbrief u verder informeren.  
 

Leerling-enquête 
Het is ook belangrijk om de mening te weten van de kinderen. Vandaar dat de komende tijd                 
ook een enquête wordt afgenomen in de groepen 5 t/m 8. 

 

 
Baby nieuws! 
Wij hebben leuk babynieuws op De Achtsprong. Meester Jack zal in juni            
opnieuw vader worden. Maar ook juf Josine is in verwachting. Wij willen            
ze van harte feliciteren!  

 

 

 

Onze app 
Al heel veel ouders hebben zich aangemeld voor onze eigen app. Erg leuk! Wij gaan ook                
steeds meer leuke berichten versturen via de app of zullen foto’s plaatsen. Leuk om als               
ouder te volgen waar de kinderen mee bezig zijn op school. Wilt u dit niet missen: download                 
onze app! Dat doe je door gratis ‘basisschool app’ te downloaden en daarna te kiezen voor                
onze school. 
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Zwemles groep 6 
Op 10 januari heeft groep 6a de laatste 'natte gymles' gehad en de kinderen gaan de                
volgende donderdagen weer gymles krijgen van juf Verona.  
Op donderdag 17 januari gaan de zwemlessen starten voor groep 6b.  
 

MR Jaarverslag 
Op de website is het nieuwe jaarverslag 2017-2018 van de MR te vinden. In dit verslag is                 
onder andere te lezen wat de kernpunten van het afgelopen jaar waren. Ook kun je lezen                
wat de doelstellingen en plannen voor het jaar 2018-2019 zijn. 

 
Kinderfysiotherapeute op spreekuur 
Namens Adfysio De Lier zal Linda Berger op maandag 11 februari, 25 maart en 27 mei                
9.30-10.30 uur aanwezig zijn voor een spreekuur over alles wat te maken heeft met de               
motorische ontwikkeling van uw kind. U kunt hierbij denken aan vragen als: afwijkend             
looppatroon, niet mee kunnen komen met de gym of sport, veel vallen/onhandigheid maar             
ook een onjuiste of verkrampte penvatting wat gevolgen heeft voor het handschrift. 
Dit zal plaatsvinden in een van de kantoortjes van het Management Team en             
administratie/RT. Deze is te vinden wanneer u bij groep 5 rechts het gangetje inloopt. 
Hier bent u als ouders van harte welkom om op een laagdrempelige manier aan haar vragen                
te stellen over de motorische ontwikkeling van uw kind.  
Ook zal zij dan tijd en ruimte hebben om in de klas aandacht te geven voor praktische                 
vragen. 
U hoeft geen afspraak te maken! 
Als gezonde sportieve school zijn wij blij met deze samenwerking! 
 

Kerstviering  
Op de laatste vrijdag voor de vakantie zijn we met alle kinderen naar de kerk geweest.                
Tijdens deze kleine kerkdienst zijn er foto’s gemaakt.  
Deze foto’s zijn te vinden in onze app.  
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Mad Science komt op school! 
Op 8 januari heeft een van de Mad Science professoren een spectaculaire Science show op               
De Achtsprong gegeven. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich vanaf nu opgeven voor                
de naschoolse cursus. 
 
Zij worden vanaf 11 februari iedere maandag zes weken lang meegenomen in de wondere              
wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat         
een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en           
techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf          
aan de slag als echte wetenschapper!  
 
Vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica en           
leer over superstructuren, elektriciteit en het werk van detectives. Er          
komt van alles aan bod! Na afloop van de show worden de            
inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.  
 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 20            
januari 2019 en vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik             
direct op het inschrijfformulier. 
 
Deelnemers First Lego League Junior bezoeken Space Expo 
De 12 kinderen die in twee teams meedoen aan de First Lego League Junior bezochten op de                 
woensdag voor de kerstvakantie Space Expo. Space Expo is het bezoekerscentrum van de             
ESA waar allerlei satellieten, raketten en ruimtestations bedacht worden. En waar ze allerlei             
technieken ontwikkelen hoe mensen in de ruimte onderzoek kunnen doen en leven. Zo             
leerden we dat astronauten    
staand slapen. Dat kan omdat zij      
in de ruimte gewichtloos zijn. En      
astronauten moeten twee uur    
per dag sporten in het     
ruimtestation om fit te blijven;     
hardlopen op een band of     
wielrennen.  
 
Door ons bezoek leerden de     
kinderen heel veel over de     
ruimte. Kennis die ze zeker     
kunnen gebruiken bij de    
voorbereiding en presentatie   
van hun Moon Mission bij de      
First Lego League Junior op 2      
februari. 
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Tang Soo Do 
Tijdens de sportmarathon hebben de kinderen een mini-les Tang Soo Do bij kunnen wonen.              
Hierbij zijn ook promotiekaarten uitgedeeld. Ben je nieuwsgierig. Kijk is naar de volgende             
link: http://www.kikong.nl/mini-les-jeugdsportmarathon/ 
 

Muziekmeesters Westland gaat weer starten! 
Bij Muziekmeesters Westland kun je dit voorjaar weer        
starten met een muziekcursus. Deze lessen worden gegeven        
op de Sportlaan in de speelzaal bij de kleuters.  
Kom naar een gratis proefles op 23 of 30 januari of schrijf je             
in op de website. 
 
MUZIEKPARADE - 12 weken muzieklessen met verschillende instrumenten 

 
 
 
 
 

 
GITAARSTARTER - 12 weken groepsles gitaar (beginners 8-12 jaar) 

 

 
 
Aanmelden proefles: info@muziekmeesterswestland.nl 
Meer info en inschrijven cursus: www.muziekmeesterswestland.nl 

 
AGENDA 
 

dinsdag 15 jan. Schooldokter, groep 7 
woensdag 16 jan. Schooldokter, groep 7 
donderdag 17 jan. Start zwemles groep 6b 
dinsdag 22 jan. MR vergadering 
dinsdag 22 jan. Raadsvergadering gemeente Westland  
woensdag 23 jan. Inloopkwartier groep 1-2 
dinsdag 29 jan. Museumbezoek groep 1/2A, 1/2C, 5A 
woensdag 30 jan. Proeflessen Muziekmeesters Westland - speelzaal Sportlaan 
 
 

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de              
Sportlaan (IB’er) 
 

Studiedagen: vrijdag 22 februari 2019, maandag 1 juli 2019 
Studiemiddagen: donderdagmiddag 4 april 2019, dinsdagmiddag 4 juni 2019 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u 1 februari 
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